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Görüşlerim ICANN Politikasını etkileyebilir mi?
Kesinlikle. Bireysel bir İnternet kullanıcısı olarak, ICANN politikalarının oluşturulmasında sizin de söz 

hakkınız vardır. Hatta ICANN topluluğu sizden daha fazla görüş almak istiyor.

ICANN bünyesinde herkesin söz sahibi olduğu, çoğunluğun belirlediği çok paydaşlı süreçlerimiz öne 

çıkar. Bu, süreç içindeki her bireyin bir fikre sahip olduğu ve bunu dile getirebileceği anlamına gelir. 

ICANN topluluğuna eklenen her görüş, aldığımız kararları daha da zenginleştirir.

ICANN politikasını etkileyen çoğunluğun belirlediği bu yatay yönetim düzeninin At-Large tarafından 

nasıl kullanıldığına güzel bir örnek olarak, “etki alanı adı denemesi” vakası gösterilebilir. At-Large, kötüye 

kullanım amaçlı bir İnternet uygulamasının durdurulmasında önemli bir rol oynamıştır.

ICANN nedir? 
ICANN, 1998 yılında kurulmuş olan ve kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir kurumdur. Kurum 

çalışanları İnternet'in güvenli, istikrarlı ve birlikte çalışılabilir olarak kalması için dünyanın her yerinden 

gönüllülerin görüşlerini organize etmeye çalışır. ICANN, rekabeti canlandırır ve İnternet politikasının 

geliştirilmesine yardımcı olur.

ICANN'nin başlıca görevi her bilgisayarın İnternet'e ulaşması için kullanılan benzersiz adres sistemi olan 

İnternet'in genel DNS'ini (etki alanı adı sistemi) koordine etmektir. DNS, İnternet altyapısının kritik bir 

parçasıdır ve İnternet DNS olmadan çalışmaz. ICANN, DNS'i koordine etme görevi vasıtasıyla İnternet'in 

genişlemesi ve gelişmesi üzerinde önemli bir rol oynar.

ICANN, İnternet'teki içeriği denetlemez. İstenmeyen postaları durduramaz ve İnternet erişimi sorumluluk 

alanına girmez.

44. ICANN toplantısı, Prag, Haziran 2012, ALAC'nin 10. kuruluş yılı kutlanıyor.



3

ICANN'nin kuruluş yapısı nasıldır? 
ICANN politika oluşturma işlevinin temelinde “çok paydaşlı model” olarak adlandırılan sistem bulunur. 

Bu merkezci olmayan yönetim modeli; bireyleri, sektörü, ticari olmayan kurumları ve hükümeti eşit 

düzeyde ele alır. Politika kararlarını hükümetlerin aldığı, daha geleneksel olan ve dikey yönetim modeline  

sahip modellerin aksine, ICANN tarafından uygulanan çok paydaşlı yaklaşım, topluma dayanan ve 

çoğunluk kararlarıyla şekillenen politika oluşturmaya olanak tanır. Buradaki ana fikir; İnternet yönetiminin, 

sınırsız ve herkese açık olan İnternet'in kendi yapısını aynen yansıtmasıdır.

Her ne kadar ICANN Yönetim Kurulu, önerilen politikaları onaylama veya reddetme konusunda tam yetkili 

olsa da politika geliştirerek, bunları Kurul onayına sunma sorumluluğu Destek Kuruluşlar'a (SO'lar) aittir. 

Danışma Kurulları (AC'ler), ICANN Yönetim Kurulu'na öneride bulunur, bazı durumlarda da politika 

geliştirme konusundaki sorunları ortaya koyar. SO/AC yapıları, bu kılavuzun ilerleyen bölümlerinde 

daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

ICANN çalışanları; ICANN topluluğu tarafından geliştirilen ve ICANN Yönetim Kurulu tarafından 

benimsenen politikaları yürürlüğe koymak ve uygulamaktan sorumludur.

ICANN Ombudsmanı; ICANN tarafından atanan, bağımsız, adil ve tarafsız bir kişidir, ICANN ve Yönetim 

Kurulu tarafından alınan kararlar, yapılan veya yapılmayan eylemler ya da ICANN çalışanları, Yönetim Kurulu 

veya bir kurumsal yapı tarafından bir topluluk üyesine karşı yapılan haksız davranış hakkındaki sorun ve 

şikayetleri karara bağlayan kişidir.

Aday Belirleme Komitesi; sekiz ICANN Yönetim Kurulu üyesinin seçiminden sorumlu olan topluluk 

gönüllülerinden oluşan bir ekiptir ve At-Large Danışma Komitesi, Ülke Kod Adları Destekleme Kuruluşu 

ve Genel Adlar Destekleme Kuruluşu'nun parçasıdır.
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At-Large nedir?  
ICANN’nin çok paydaşlı politika geliştirme modeli içinde, At-Large bireysel İnternet kullanıcılarını temsil 

eden topluluktur.

At-Large'ın kuruluş yapısı nasıldır?
At-Large Topluluğu, katmanlı özellikte aşağıdan yukarıya bir yapıya sahiptir.

En alt düzeyde 150'den fazla At-Large Yapı Birimi (ALS'ler) yer alır. At-Large üyelerinden oluşan bu yerel 

kuruluşlar, dünyanın her yerine dağılmıştır. Burada amaç, her ülkede en az bir ALS olmasını sağlamaktır. 

Genel olarak, bireysel bir İnternet kullanıcısı yerel ALS'lerden birine katıldığında At-Large kuruluşuna 

katılmış olur.

Aşağıdakiler beş RALO'yu oluşturur:

■■ Afrika Bölgesi At-Large Kuruluşu (AFRALO) 
http://www.atlarge.icann.org/afralo/

■■ Asya Pasifik Bölgesi At-Large Kuruluşu (APRALO) 
http://www.atlarge.icann.org/apralo/

■■ Avrupa At-Large Kuruluşu (EURALO) 
http://www.atlarge.icann.org/euralo/

■■ Latin Amerika ve Karayip Adaları Bölgesi At-Large Kuruluşu 
(LACRALO) 
http://www.atlarge.icann.org/lacralo/

■■ Kuzey Amerika At-Large Kuruluşu (NARALO) 
http://www.atlarge.icann.org/naralo/
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At-Large Danışma Komitesi nedir? 
At-Large Danışma Komitesi (ALAC), bireysel İnternet kullanıcıları için ICANN içindeki birincil kurumsal 

yapıdır. ALAC'nin rolü, bireysel İnternet kullanıcılarının çıkarlarıyla ilgili olduğu sürece ICANN'nin etkinlikleri 

hakkında öneri oluşturmak ve sağlamaktır. Bu, topluluk görüş ve önerilerinin uygun olduğu diğer pek 

çok konunun yanı sıra, ICANN Destek Kuruluşları tarafından oluşturulan politikaları da kapsar. ICANN'nin 

güvenilirlik mekanizması içinde önemli yeri olan ALAC de, ICANN’nin bireysel İnternet kullanıcılarını 

ilgilendiren bazı konuları koordine eder.

ICANN İç Tüzüğü'ne göre; 15 üyeli ALAC içinde, iki tanesi Bölgesel At-Large Kuruluşları'nın her biri 

tarafından belirlenen doğrudan seçilen toplam on temsilci ve Aday Belirleme Komitesi tarafından seçilen 

beş üye bulunur. Aday Belirleme komitesi tarafından seçilen beş üye, her biri beş Coğrafi Bölge'nin 

birinde bulunan bir ülke vatandaşı olacak şekilde belirlenir.

ICANN'de Kamuoyu Yorum Dönemleri
ICANN süreçlerindeki önemli bir nokta da, onaylanmasından önce her önemli plan hakkında kamuoyu 

yorumlarının alınması aşamasıdır. Bu konu başlıkları, operasyonel (bütçe ve stratejik planlama gibi), teknik 

(güvenlik raporları ve öneriler gibi) veya politikayla ilgili (İç Tüzük değişiklikleri gibi) olabilir.

Kamuoyu yorumu süreci, aşağıdaki esaslar çerçevesinde uygulanır:

■■ Kamuoyu yorumuna sunulan her madde, en az 21 gün 
süreyle askıda kalır.

■■ Yorum alındığı takdirde, yorum döneminin kapanışıyla 
birlikte, en az 21 gün sürecek olan bir yanıtlama 
dönemi başlar.

■■ Yorum dönemi içinde kayda değer bir öneri alınmazsa,  
yanıtlama dönemi uygulaması yapılmaz.

■■ Yanıtlama dönemi içinde, katılımcılar gönderilen önceki 
yorumlarla ilgili açıklama yapmalı; konuyla ilgili yeni 
mesaj gönderilmemelidir. Yanıtlar oluşturulurken, katkıda 
bulunanlardan özgün gönderiyi yapanın adını, yorum 
tarihini belirtmesi ve ilgili olabilecek herhangi metni 
eklemesi istenir.

Tamamen kamu görüşüne ayrılan bir sayfada, açık olan tüm konu başlıklarını bulabilirsiniz (http://
www.icann.org/en/news/public-comment). Sayfa; ayrıntılı açıklama ve arka plan bilgileri de kapsayan 

ilgili duyuru, belge, görüş konumu ve başvuru kaynaklarına bağlantılar içerir. 

Görüş dönemi kapandıktan sonra; çalışanlar, alınan tüm kamu görüşü belgeleri ve görüşlerle birlikte 

saklanan bir görüş özeti raporu yayınlar. 
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ALAC Politika önerisi nasıl yapılır?
Yeni bir Kamu Görüşü (PC) açıldığında, ALAC bunu inceler. Gönderi listeleri ve telekonferanslar aracılığıyla 

yapılan incelemelerden sonra, ALAC PC hakkında bir Bildirim'in gerekli olup olmadığını oy birliğiyle 

belirler. Gerekli görüldüğü durumda, ALAC'yi destekleme görevindeki ICANN Politika Çalışanları, At-Large 

Politika Geliştirme Sayfası'nda bunun için bir web sayfası hazırlar: https://community.icann.org/x/bwFO. 

Web sayfası hazırlandıktan sonra ALAC, PC'ye yanıt olarak ilk taslağın yazılması için sorumlu kişiyi 

belirlemek üzere çalışır. Belirlenen kişi taslağı oluşturduktan sonra, beş günlük bir Görüş Çağrısı yazısı 

At-Large'a gönderilerek, taslak üzerinde görüş istenir. 

Görüş Çağrısı süresi sona erdikten sonra, alınan bilgiler düzenlenerek taslağa aktarılır. 

Bundan sonra ALAC, taslağın onaylanıp onaylanmayacağını belirlemek üzere beş günlük bir onay 

oylaması uygular. Taslak onaylanırsa; ilgili Bildirim, ICANN Yönetim Kurulu'na ve Kamu Görüşü'nden 

sorumlu ICANN Çalışanı üyesine gönderilir.

https://community.icann.org/x/bwFO
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Yönetim Kurulu'na ve/veya Kamu Görüşü 
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ALAc hANGİ TEMEL POLİTİKA KONuLARINDA 
POLİTİKA ÖNERİSİNDE buLuNuR?

Politika Sorunları son kullanıcıları nasıl etkiler? 

whOIS

WHOIS nedir?
WHOIS (“huiz” olarak okunur; İngilizce'deki "kimdir"den farklıdır); bir etki alanı adının (veya IP adresinin) 

tescili hakkında bilgi elde etmek amacıyla veritabanlarını sorgulamada kullanılan bir İnternet protokolüdür. 

WHOIS protokolü, ilk olarak RFC 954'te açıklanmış ve 1985 yılında yayınlanmıştır. Geçerli spesifikasyon, 

RFC 3912'de belgelenmiştir. ICANN’nin gTLD sözleşmeleri, tescilli adlar altındaki verilere ücretsiz kamu 

erişimi sağlamak üzere, tescil merkezlerinin ve tescil kurumlarının, etkileşimli bir web sitesi oluşturmasını 

ve port 43 WHOIS hizmeti vermesini zorunlu kılar. Bu gibi verilere genellikle “WHOIS verileri” adı verilir 

ve bunlar etki alanı tescili oluşturma ve geçerlilik tarihi, ad sunucuları, tescil sahibi iletişim bilgileriyle 

belirlenen yönetici ve teknik kişilerin iletişim bilgilerini içerir.

WHOIS hizmetleri, genellikle ticari amaçlı olarak etki alanı sahiplerini tanımlamak ve tescilli etki alanıyla 

ilgili teknik sorunları giderebilecek kişileri belirlemek amacıyla kullanılır.

WHOIS son kullanıcıları nasıl etkiler? 
WHOIS son kullanıcıları özellikle belirli bir açıdan etkiler: gizlilik ve ifşa arasındaki denge. 

Tescil sahibi olmak isteyen son kullanıcıların; posta adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini 

WHOIS dizinlerinde açıkça belirtmelerinin kendileri açısından nelere yol açabileceğini iyice tartması 

gerekir. Özellikle de, söz konusu tescil bilgilerinin istenmeyen posta göndericileri, kimlik hırsızları veya 

diğer kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceği unutulmamalıdır.

Bununla birlikte, son kullanıcıların bu bilgi koleksiyonundan yararlanma potansiyeli de mevcuttur. 

Özellikle de, ayrıntılı ve doğru WHOIS verileri,  istenmeyen e-posta ve kimlik avı gibi ihlal durumlarında 

yasal yetkililere yardımcı olarak son kullanıcıları korur.

TEScİL SAhİbİ AKREDİTASyON SÖzLEŞMESİ 
(raa)

RAA nedir?
Bir etki alanı adını, genel bit En Üst Düzey Etki Alanı (gLTD) (www.icann.org/en/resources/registries/listing) 

altında tescil ettirmek isteyen bir kişi veya yasal varlık, bunu ICANN akreditasyonuna sahip bir tescil 

kurumu kullanarak gerçekleştirebilir. Dünyanın dört bir yanında yerel dilde destek sağlayan yüzlerce 

akredite olmuş tescil kurumu bulunmaktadır. Geçerli tüm ICANN akreditasyonuna sahip tescil kurumları 

için lütfen bkz. www.internic.net/regist.html. Bir etki alanı adı tescil sahibi ile ICANN akreditasyonuna 

sahip bir tescil kurumu arasındaki ilişki, her iki taraf arasında yapılan bir Tescil Sözleşmesi ile düzenlenir.

ICANN, bir Tescil Sahibi Hak ve Sorumlulukları belgesi yayınlayarak, 2009 Tescil Sahibi Akreditasyonu 

(RAA) sözleşmesinden doğan geçerli tescil sahibi hak ve sorumluluklarını tanımlamış ve özetlemiştir, aynı 

şekilde ICANN Konsensus Politikaları ve spesifikasyonları içinde de bunlar RAA'da kullanıldığı biçimiyle 

kapsanmaktadır. Yayınlanan bu belge, GNSO ve At-Large Danışma Komitesi'nin ortak çalışma grubundan 

elde edilen ilk görüşler ve tescil kurumlarıyla daha sonra yapılan değerlendirmelerin sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Tescil Sahibi Hakları ve Sorumlulukları belgesi şu adreste bulunabilir: www.icann.org/en/

resources/registrars/registrant-rights-responsibilities. 
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gTLD'ler altında, gTLD tescillerine doğrudan erişime sahip olarak etki alanı adı tescil hizmeti sunmak 

isteyen herhangi bir kurumun, ICANN'den akreditasyon alması zorunludur. Bu bağlamda ilgili kurumun, 

akreditasyona başvurarak, tescil işine uygunluğu sağlamak için gerekli tüm teknik, operasyonel ve 

finansal ölçütleri karşıladığını göstermesi gerekir. ICANN ve akredite olan her tescil sahibi arasındaki 

ilişki, her iki tarafın sorumluluklarını düzenleyen bağımsız Tescil Sahibi Akreditasyon Sözleşmeleri (RAA) 

tarafından düzenlenir. İletişim ayrıntıları şu adresten bulunabilir: www.icann.org/en/resources/registrars/

raa/ra-agreement-21may09-en.htm. 

RAA son kullanıcıları nasıl etkiler? 
Genel olarak bakıldığında, ICANN tarafından hazırlanan politikalar, Etki Alanı Adı Sistemi'ni oluşturan 

çeşitli kuruluşlar tarafından hayata geçirilmektedir: Tescil Sahipleri ve Tescil Kurumları. Bu taraflarla yapılan 

sözleşmeler, son kullanıcılarla iş yapma biçimini etkiler. Bu kapsamda, RAA sözleşmesi son kullanıcılar 

açısından büyük önem taşır. 

Dahası RAA, ICANN'nin Tescil Sahipleri ve Tescil Kurumları üzerinde kurallarını ve yönetmeliklerini 

uygulamasını sağlayan öncelikli araçtır. Son kullanıcılar, Tescil Sahiplerinin ve Tescil Kurumlarının sözleşme 

koşullarına uymadıklarını düşündüklerinde, ICANN Uyumluluk departmanıyla iletişim kurarak şikayette 

bulunabileceklerinden, RAA son kullanıcıların korunmasına yardım eder. 

uLuSLARARASI hALE GETİRİLMİŞ ETKİ ALANI 
adları (ıdN'ler)
IDN'ler nedir? 
IDN'ler, yerel dillerde temel Latin alfabesinin "a-z" arasındaki yirmi altı harfiyle yazılamayan karakterleri de 

içeren etki alanı adlarıdır. Bir IDN, pek çok Avrupa dilinde kullanılan aksan işaretli Latin harfleri içerebilir 

veya Arapça ya da Çince gibi Latince olmayan kodlardan oluşan karakterler bulundurabilir. Pek çok 

dilde, Avrupa'da kullanılan “0-9” grubunun dışında rakam türleri kullanılır. Temel Latin alfabesi, Avrupa'da 

kullanılan ve Arapça rakamlarla birlikte ele alındığında, etki alanı adları açısından, “ASCII karakterleri” (ASCII 

= Bilgi Değişimi için Amerikan Standart Kodu) olarak adlandırılır. Bunlar, IDN'ler için bir temel sağlayan 

daha kapsamlı “Unicode karakterler” içine de dahil edilmiştir.

“Ana bilgisayar adı kuralı”, burada ele alınan türdeki tüm etki alanı adlarının, bir tire "-" ilavesiyle, yalnızca 

yukarıda listelenen ASCII karakterleri kullanılarak DNS'de saklanmasını gerektirir. Bu nedenle bir IDN'nin 

Unicode biçimi, DNS'ye girilebilmesi için özel kodlama gerektirir.

Bu biçimleri ayırırken aşağıdaki terminoloji kullanılır:

Bir dizi (birbirinden "noktayla" ayrılmış) "etiket" bulunduran bir etki alanı adı. Bir IDN etiketinin ASCII 

biçimi, “A etiketi” olarak adlandırılır. DNS protokolünde tanımlanan tüm işlemler A etiketlerini özel olarak 

kullanır. Kullanıcının görüntülenmesini beklediği Unicode biçimi, “U etiketi” olarak adlandırılır. Arasındaki 

farkı, Hintçe "test" –  – sözcüğü anlaşılır kılabilir. Sözcük burada U etiketi olarak (Devanagari 

kodunda) görüntülenmektedir. Özel bir “ASCII uyumlu kodlama” (ACE olarak kısaltılır) biçimi uygulanarak 

buna karşılık gelen A etiketi oluşturulur: xn–11b5bs1di.

Yalnızca ASCII harfi, rakam ve tire içeren bir etki alanı adı, “LDH etiketi” olarak adlandırılır. Her ne kadar 

A etiketi ve LDH etiketi tanımları örtüşse de yalnızca LDH etiketlerinden oluşan "icann.org" gibi bir ad, 

IDN değildir.
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IDN'ler son kullanıcıları nasıl etkiler? 
IDN'ler son kullanıcılar üzerinde olası üç etkiye sahiptir: daha yararlı bir son kullanıcı deneyimi, İnternet 

segmentasyonu ve sahtekarlık.

Tüm İnternet deneyimi Latince olmayan alfabe kodlamasına dayanan son kullanıcılar için, genel etki 

kritik düzeyde olmasa da, oldukça yüksek olacaktır. En azından, daha önceden erişilemeyen web sayfaları 

ve bilgilere erişim mümkün olacaktır. Yalnızca bu özellik bile, daha önce yerel olmayan kod ve diller 

kullanarak İnternet'te gezinmeye çalışan milyonlarca İnternet kullanıcısının, artık bunu yapabilecek 

olması açısından önemlidir.

İnternet segmentasyonu açısından, IDN'lerin kullanılmaya başlanması, özel karakter setlerine erişimi 

olmayan son kullanıcılar açısından kullanılabilirlikte bir azalmaya neden olabilir. Örneğin, son kullanıcı 

gruplarının yalnızca Latince tabanlı klavyeleri varsa Arapça, Devanagari veya Çince kodlara sahip etki 

alanı adı olan web sitelerini ziyaret etmeleri, imkansız olmasa da, oldukça güçleşecektir. 

Ayrıca sahtekarlıkta da bir artış olması olasılığı vardır. Özellikle de, kişisel bilgilerin elde edilmeye 

çalışılmasında kullanılan Latince tabanlı alfabelerde ASCII olmayan belirli karakterler sorunu öne 

çıkmaktadır. Örneğin, kötü amaçlı tescil sahibinin popüler bir web sitesine benzeyen bir adresin tescilinde, 

özgün adresteki “a” harfi yerine “ä” harfi kullanması gibi. Bu tür durumlarda, son kullanıcılar kimlik avı 

amaçlı web sitesine kişisel bilgilerini yanlışlıkla aktarabilmektedir. 

IcANN’NİN STRATEjİK vE ÇALIŞMA PLANI

ICANN’nin Stratejik ve Çalışma Planı nedir? 
ICANN; Çalışma Planı ve Bütçesi taslak çerçevesi ve yıllık Çalışma Planı'nın yanı sıra, (her yıl gözden 

geçirilerek güncellenen) üç yıllık bir Stratejik Plan yapar.

ICANN planlama süreci yapısında süreklilik vardır ve bu yapı, üç bileşenin birbirleriyle örtüşmesine 

olanak tanır:

• Stratejik Plan - topluluk görüşleri doğrultusunda genellikle Temmuz ve Şubat ayları arasında geliştirilir

•  Çalışma Planı ve Bütçesi çerçevesi - topluluk görüşleri ve hedef belirlemesiyle Aralık ayında başlar

• Taslak Çalışma Planı ve Bütçesi - nihai topluluk görüşü için her yılın 17 Mayıs günü yayınlanır

Bu yıl onaylanan Stratejik Plan 2012-2015 – ICANN Yönetim Kurulu tarafından 6 Mayıs 2012 tarihinde 

Amsterdam'da yapılan Yönetim Kurulu Özel Toplantısı'nda benimsenmiştir.

Stratejik Plan, Çalışma Planı ve Bütçesi esaslarını belirler ve ICANN’nin yıllık hedef ve önceliklerini 

tanımlamasına yardım eder.

ICANN’nin Stratejik ve Çalışma Planı son kullanıcıları nasıl etkiler?
ICANN’nin Stratejik ve Çalışma Planı, çok paydaşlı modelin korunması açısından temel bir bileşen 

olduğundan son kullanıcılar için çok önemlidir. 

ICANN varlığının tersine, ICANN kuruluşunun sürdürülebilirliği için çalışır. Çok paydaşlı sistemin öncüsü 

olan ICANN, yalnızca kendi kendini sürdüren değil, aynı zamanda gelişen bir kuruluş da olmalıdır. Son 

kullanıcılar da dahil olmak üzere, topluluktan gelen görüşler, ICANN'nin bu yolda büyümeyi sürdürmesine 

olanak tanır.  
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yENİ gtld'ler

Yeni gTLD'ler nedir?
ICANN, misyon olarak benimsediği şekilde, dengeli ve birleşik bir global İnternet sağlamayı hedefler. 

Temel sorumluluklarından birisi, etki alanı adı tescilinde rekabet oluşturmak ve yaymak, aynı zamanda, 

etki alanı adı sistemi (DNS) güvenliğini ve dengesini sağlamaktır.

ICANN’nin Genel Adları Destekleme Kuruluşu (GNSO), 2005 yılında bir politika geliştirme süreci başlatarak 

2000 ve 2003 yıllarında uygulanan deneme dönemi sonuçlarına dayanarak yeni gTLD'ler oluşturulmasına 

önayak oldu. GNSO, genel en üst düzey etki alanları için ana politika oluşturucu yapıdır ve İnternet'in 

teknik yönetimine global katılımı destekler.

İki yıllık politika geliştirme süreci; hükümetleri, sivil toplum örgütlerini, ticari ve fikri ürün paydaşlarını ve 

teknoloji uzmanlarını da kapsayan ICANN'nin global İnternet topluluğundaki pek çok oluşumla yapılan 

ayrıntılı ve uzun görüş alışverişi dönemini kapsamaktaydı.

2008 yılında ICANN Yönetim Kurulu; belirli atama ölçütleri ve sözleşme koşulları olan, yeni gTLD'lerin 

uygulanmasıyla ilgili 19 özel GNSO politika önerisini benimsedi.

Politikanın onaylanmasından sonra; ICANN açık, kapsamlı ve şeffaf bir uygulama süreci başlatarak, fikri 

mülkiyetin ve topluluk çıkarlarının korunması, tüketicinin korunması ve DNS dengesi gibi paydaşların 

şüpheye düştüğü konulara açıklık getirdi. Bu çalışma kapsamında, Başvuru Kılavuzu'nun birden çok taslak 

sürümü üzerinde kamuoyu tartışmaları yapıldı, kamuoyu incelemesi ve görüşü alındı.

Haziran 2011'de ICANN Yönetim Kurulu, Kılavuz'u onayladı ve Yeni gTLD Programı'nın başlatılması için 

yetki verdi. Programın hedefleri arasında rekabeti ve müşteri tercihlerini artırma ve (hem yeni ASCII hem 

de uluslararası hale getirilen etki alanı adı (IDN) en üst düzey etki alanlarını kapsayan) yeni gLTD'lerin 

sunulmasıyla elde edilen yeniliğin sağlayacağı avantajları ortaya çıkarma vardı.

Yeni gTLD'ler son kullanıcıları nasıl etkiler?
Yeni gTLD Programı hala emekleme aşamasındayken, son kullanıcılar üzerindeki gerçek etkilerinin 

ne olacağı veya herhangi bir etkisinin olup olmayacağı konusunda hiç kimse emin değildir.  Bununla 

birlikte, son kullanıcılar üzerinde ele alınması gereken olası üç etkisi vardır: karışıklık, güven ve teknik.

İlk olarak karışıklık sorunu ortaya çıkmaktadır. Son kullanıcılar, kullanmakta oldukları web siteleri ve 

hizmetleri için yeni adlar öğrenmek zorunda kalabilir. Son kullanıcılar, artık ".com" uzantısının bir web 

sitesi adresi için ilk tercih olmayabileceğini öğrenmek zorunda kalabilir. 

İkinci olarak güven sorunuyla karşılaşılabilir. Bazı yeni gTLD adlarının kullanım biçimlerine bağlı olarak, 

bazıları güvensizlikle birlikte anılabilir, bazıları ise güvenilmezlikle ün kazanabilir. Son kullanıcılar, 

“güvenilmez gTLD” olarak algılanabilecek bir etiketle işlerini yürütmek zorunda kalabilir. 

Üçüncü olarak karşımıza teknik sorunlar çıkmaktadır. Bunlar, küçük sorunlar olabileceği gibi (web 

tarayıcısının arama araç çubuğunun düzgün çalışmaması gibi), çok daha büyük de (Sertifika Yetkilisi 

tarafından bir Yeni gTLD için çakışan sertifika yayınlanması ve başka bir web sitesini söz konusu gTLD'yi 

dahili olarak kullanıyor olması gibi) olabilir. 

Yine de, Yeni gTLD'lerin son kullanıcılar üzerinde yalnızca olumsuz etki yapacağı düşünülmemelidir. Yeni 

gTLD'ler, ortaya daha çok “ürün” çıkmasını destekleyeceğinden, kullanıcıların uzun vadede daha çok tercih 

seçeneği olacaktır. Dahası, belirli gTLD'lerin güvenilirliği sağlamlaştıkça, son kullanıcılar işlem yapma, 

web'de gezinme veya bilgi arama gibi eylemleri daha güvenle yapabilecektir. Örneğin, son kullanıcılar 

yalnızca onaylı bankaların .bank uzantısıyla tescil edilebildiğini bilirlerse, bu gLTD'yi kullanmanın daha 

avantajlı ve güvenli bir deneyim olacağını düşünürler.
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kamu YaRaRI

Kamu Yararı nedir? 
Kurumsal belgeleri kapsamında ICANN ‘İnternet kullanıcılarının tümünün yararına’ çalışmalıdır.  ICANN; 

çok paydaşlı, özel sektör kılavuzlu ve herkesin söz sahibi olması ilkesine dayalı gelişim sürecine bağlıdır. 

Ayrıca ilke gelişim süreci sonuçlarının amacı Kamu Yararını yansıtmanın yanı sıra İnternetin ve İnternet 

kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarını esnek biçimde karşılamaktır.

Temel değerlerinin bir parçası olarak ICANN, ilke geliştirme ve karar verme süreçlerinin tüm düzeylerinde 

İnternette işlevsel, coğrafi ve kültürel çeşitliliği yansıtarak geniş kapsamlı ve bilgilendirici araştırma yapma 

ve destek verme ilkelerine bağlıdır.  

ICANN'ın yayınlanan taahhüdünde kendisinin ve seçmenlerin adilliği sağlamak için tasarlanan 

prosedürlerle uyumlu açık ve şeffaf bir şekilde ve mümkün olan ölçüde elverişli koşullarda faaliyet 

gösterdiği açıklanmaktadır.

Ayrıca karar alma mekanizması sonuçlarının kamu yararını yansıtmasını ve tüm paydaşlar açısından 

güvenilir olmasını garanti etmek adına ICANN; kamu yararı, güvenilirlik ve şeffaflık açısından sağlam 

mekanizmalar kullanmayı ve bunları iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. 

Kamu Yararı son kullanıcıları nasıl etkiler? 
Kazanılmış hakların yokluğunda son kullanıcı deneyiminin koruyucusu olarak ALAC, son kullanıcının 

çıkarlarını savunur.

Pratİk İPuçları/kullanım araçları
Sık Sorulan Sorular

■ RALO telekonferansında yer alabilmek için bir ALS mi olmam gerekir? Hayır!
	 •		Afrika	Bölgesi	At-Large	Kuruluşu	(AFRALO)	Telekonferansları:	https://community.icann.org/x/JgUt 
	 •		Asya,	 Avustralya	 ve	 Pasifik	 Adaları	 Bölgesi	 At-Large	 Kuruluşu	 (APRALO)	 Telekonferansları:	 

https://community.icann.org/x/rogi 
	 •		Avrupa	At-Large	Kuruluşu	(EURALO)	Telekonferansları:	https://community.icann.org/x/Pooi  
	 •		Latin	Amerika	ve	Karayip	Adaları	Bölgesi	At-Large	Kuruluşu	(LACRALO)	Telekonferansı:	 

https://community.icann.org/x/mIwi  
	 •		Kuzey	Amerika	Bölgesi	At-Large	Kuruluşu	(NARALO)	Telekonferansları:	 

https://community.icann.org/x/6o0i
■ ALAC telekonferansında yer alabilmek için bir ALAC üyesi mi olmam gerekir? Hayır!
	 •		ALAC	Telekonferansları:	https://community.icann.org/x/_pQi
■ Bir	Çalışma	Grubu	içinde	olmak	veya	başka	şekillerde	katkıda	bulunabilmem	için	bir	ALS	Temsilcisi	

mi olmam gerekir? Hayır!
	 •		ALAC	Telekonferansları:	https://community.icann.org/x/_pQi



13

Kılavuzlar
•  Beginner’s Guide to Participating in At-Large (At-Large Katılımcılığı Başlangıç Kılavuzu)  

http://www.icann.org/en/about/learning/beginners-guides/participating-at-large-beginners-
guide-06mar12-en

•  Beginner’s Guide to Participating in ICANN (ICANN Katılımcılığı Başlangıç Kılavuzu) http://www.icann.
org/en/about/learning/beginners-guides/participating-01nov12-en

• At Large Wiki Training Guides (At-Large Wiki Eğitim Kılavuzu) https://community.icann.org/x/v4Cv

Broşürler
•   At-Large https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Brochure+Workspace
•   Afrika Bölgesi At-Large Kuruluşu (AFRALO)  

https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Brochure
•  Asya, Avustralya ve Pasifik Adaları Bölgesi At-Large Kuruluşu (APRALO) Telekonferansları  

https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Brochure
•   Avrupa At-Large Kuruluşu (EURALO)  

https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+Brochure
•   Latin Amerika ve Karayip Adaları Bölgesi At-Large Kuruluşu (LACRALO)  

https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Brochure
•   Kuzey Amerika Bölgesi At-Large Kuruluşu (NARALO)  

https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Brochure

At-Large Yapıları
•  Nasıl dahil olabilirim? http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-23may05.htm
• Hangi gruplar ALS olabilir? http://www.atlarge.icann.org/framework.htm
• Neden ALS olmalıyım? http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-23may05.htm
• Bize Katılın! http://www.atlarge.icann.org/joinus
• ALS Başlangıç Kiti https://community.icann.org/display/atlarge/ALS+Starter+Kits

Medya
•  “What is ALAC and At-Large” (ALAC ve At-Large nedir) podcast yayını - ALAC Başkanı, Olivier Crépin-
Leblond https://www.icann.org/en/about/learning/podcasts/icann-start-10mar11-en

•  “The At-Large Advisory Committee (ALAC) and the At-Large Community” (At-Large Danışma Kurulu 
(ALAC) ve At-Large Topluluğu), PowerPoint sunusu, ALAC Başkanı, Olivier Crépin-Leblond https://
community.icann.org/download/attachments/41888801/At-Large+Policy+Process+-+OCL.ppt?vers
ion=2&modificationDate=1370904530344

•  “At-Large and At-Large Advisory Committee 101” (At-Large ve At-Large Danışma Komitesi 101), 
PowerPoint sunusu, ICANN Yönetim Kurulu Üyesi, Sébastien Bachollet https://community.icann.org/
download/attachments/31165556/At-Large_101_Sept2011_EN_V2.pptx?version=1&modificationD
ate=1328054399000

Sosyal Medya
•  Facebook http://www.facebook.com/icann.atlarge
•  Twitter http://twitter.com/ICANN_AtLarge
•  YouTube http://www.youtube.com/user/AtLargeStaff/videos
•  myicann.org

■■ Kamu Görüşleri sayfasındaki geçerli tartışmayı inceleyin ve şu adrese görüşlerinizi bildirin:  
http://www.icann.org/en/news/public-comment 

■■ Topluluk wiki'lerini inceleyin ve ilgilenin https://community.icann.org/dashboard.action 

■■ Policy Update aylık bültenini okuyun http://www.icann.org/en/resources/policy/update 

■■ Bültenlere http://www.icann.org/en/news/newsletter/signup ve haber akışlarına abone olun  
http://www.icann.org/en/news/rss 

■■ Geçmiş ve gelecek toplantılar konusunda bilgi almak için ICANN toplantı sitesini ziyaret edin  
http://meetings.icann.org/ 

http://www.icann.org/en/about/learning/beginners-guides/participating-01nov12-en
http://www.icann.org/en/about/learning/beginners-guides/participating-01nov12-en
https://community.icann.org/download/attachments/41888801/At-Large+Policy+Process+-+OCL.ppt?version=2&modificationDate=1370904530344
https://community.icann.org/download/attachments/41888801/At-Large+Policy+Process+-+OCL.ppt?version=2&modificationDate=1370904530344
https://community.icann.org/download/attachments/41888801/At-Large+Policy+Process+-+OCL.ppt?version=2&modificationDate=1370904530344
https://community.icann.org/download/attachments/31165556/At-Large_101_Sept2011_EN_V2.pptx%3Fversion%3D1%26modificationDate%3D1328054399000
https://community.icann.org/download/attachments/31165556/At-Large_101_Sept2011_EN_V2.pptx%3Fversion%3D1%26modificationDate%3D1328054399000
https://community.icann.org/download/attachments/31165556/At-Large_101_Sept2011_EN_V2.pptx%3Fversion%3D1%26modificationDate%3D1328054399000
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ICANN.ORG ve MyICANN.ORG İçİNde 
BulABİleCekleRİNİz

Özellikler:

1# Önceden sağlanan en güncel bilgiler: En son  
Yönetim Kurulu etkinliği ve Kamu Görüşü'ne  
açılan en son konular artık ana sayfada  
görüntülenmektedir.

2# Gruplar – Tüm ziyaretçiler, artık ICANN’nin ana  
 sayfasından doğrudan herhangi bir Destek  
Kuruluşu'nun veya Danışma Komitesi'nin  
sayfasına gidebilir.

3# Kamu Görüşü: Herkes, topluluk veya kuruluş tarafından ele alınan aktif bir konuda Kamu Görüşü sağlayabilir. 
4# Çok dildeki içerik çubuğu: Bir dil seçin ve en yeni tarihli olandan başlamak üzere, o dilde mevcut  

malzemelerin tümünün listesini anında görün.
5#Dip Not Kısaltma Yardımcısı: Bir kısaltma yazın ve isteğe bağlı olarak tanımı görün.
6# Satır İçi Kısaltma Yardımcısı: Kısaltma tanımları, sitenin HTML bölümlerindeki altı çizili terimlerin üzerinde  

gezindiğinizde görüntülenir.
7#Planet ICANN: ICANN'den gelen her RSS akışını ve Twitter mesajını tek bir yerde okuyun.
8# Topluluk Wiki'si: Çalışma Grupları gibi özel amaçlar için oluşturulan ve topluluk üyelerinin içeriği kolay ve birlikte 

düzenleyebileceği web sayfalarıdır.

MyICANN.ORG

5

8

3

7

2

4

1

6

Ekim 2012'de yayına başlayan MyICANN, ICANN 
topluluğu içinden konu başlığı ve tarihe göre kişisel 
seçim yapmanızı sağlayan bir bilgi portalıdır.
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Sözlük/kıSaltma lİSteSİ:

A

ALAC At-Large Danışma Komitesi
ICANN süreçlerinde, bireysel İnternet kullanıcısının sesi ve görüşleri için 
birincil kurumsal yapıdır. Global kullanıcılar, kendi kendilerini oluşturan 
ve At-Large Yapıları (ALS'ler) adı verilen, Bölgesel At-Large Kuruluşları'nın 
(RALO'lar) bir parçası olan küçük gruplarla temsil edilir. 

ASO Adres Destekleme Kuruluşu
Bölgesel İnternet Tescilleri'ni (RIR'ler) temsil eder; bunlar, belirli coğrafi 
alanlarda İnternet sayısı kaynaklarının atamasını denetleyen şirketlerdir. 
Yalnızca RIR temsilcileri katılabilir. 

ATRT Güvenilirlik ve Şeffaflık İnceleme Ekibi 
ICANN'nin güvenilirliğini, şeffaflığını ve global İnternet kullanıcılarının 
çıkarlarına uygun hareket etmesini incelemekten sorumlu olan topluluk 
temsilcileri ekibidir.  

B

BCUC İşletme ve Ticari Kullanıcı Yapısı

ICANN süreçlerinde yer alan Genel Adları Destekleme Kuruluşu 
yapılarından biridir ve ticari ve işletme kullanıcılarının sesini temsil eder.

 

C

CCNSO Ülke Kodu Adlarını Destekleme Kuruluşu

Birleşik Krallık için .uk veya Almanya için .de tescili gibi, ülke kodu en üst 
düzey etki alanı adlarının (ccTLD'ler) yöneticilerini temsil eder. Katılmak 
için bir ccTLD yöneticisi olmanız gerekir.

D

DNS Etki Alanı Adı Sistemi
İnternet kullanıcılarının www.icann.org gibi adlar yazarak, 192.0.34.163 
gibi makine tarafından anlaşılabilen benzersiz bir İnternet Protokolü 
adresine yönlendirilmesine olanak tanıyan sistem.

DNSSEC Etki Alanı Adı Sistemi Güvenlik Uzantıları
DNSSEC, DNS kayıtlarına eklenen şifreli imzaların hiyerarşisini kullanarak 
altyapı düzeyinde güvenlik sağlar.  Kullanıcılara, verilerin kaynağının 
doğrulanabilir biçimde belirtilen kaynaktan geldiği ve adın İnternet 
Protokolü (IP) adresiyle eşleşmesinin hatasız olduğu belirtilir. DNSSEC 
uyumlu ad sunucuları da bir varlık açıklaması sağlayarak, kullanıcıya ilgili 
adın var olmadığını bildirir.  Ağır basan iki baskın strateji vardır: (1) bölge 
operatörlerinin, kendi bölgelerini dijital olarak imzalamak üzere,  
genel-özel anahtar çiftleri kullanarak başlatabildikleri bir süreç ve (2) 
üst ve alt öğeler arasında kurulan, sistemin zamanla güvenilir olmasını 
sağlayan bir güven zinciri. 



16

G

GAC Devlet Danışma Komitesi
Hükümetleri ve resmi kuruluşları temsil eder. Üye olmak için resmi 
olarak tanınan bir hükümet veya uluslararası kuruluş temsilcisi olmanız 
gerekir.

GNSO Genel Adları Destekleme Kuruluşu
Genel Adları Destekleme Kuruluşu, genel en üst düzey etki alanı adları 
için ana politika yapıcı kurumdur ve yedi alt grubu bulunur: 

• Ticari Kullanıcılar ve İşletme Kullanıcıları 
• Ticari Olmayan Kullanıcılar 
• gTLD Tescil Sahipleri 
• Tescil Kurumları 
• Fikri Mülkiyet 
• İnternet Servis Sağlayıcıları ve Bağlantı Sağlayıcılar 
• Kar Amacı Gütmeyen Operasyonel Yapılar

Gtld Genel En Üst Düzey Etki Alanı
.COM, .NET ve .ASIA gibi üç veya daha fazla harften oluşan, bir İnternet 
etki alanı adı uzantısı.

I

IANA İnternet Atanmış Numaralar Yetkilisi
Yetkili, Etki Alanı Sistemi'ni oluşturan teknik standartlarda ("protokoller") 
kullanılan benzersiz kod ve numaralandırma sistemlerinin atanması ve 
bakımından sorumludur. On yıldan daha uzun bir süredir ICANN, IANA 
işlevlerini yürütmektedir.  

IdN Uluslararası Hale Getirilmiş Etki Alanı Adları
Yerel dillerde temel Latin alfabesinin 26 harfiyle yazılamayan karakterleri 
de içerir.

IPC Fikri Mülkiyet Kurumu
Genel Adları Destekleme Kuruluşu'nun dört kurumundan biridir. 
Dünyanın her yerinde, fikri mülkiyet sahiplerinin görüşlerini ve çıkarlarını 
temsil eder. Bunu yaparken ticari marka, telif hakkı ve ilgili fikri mülkiyet 
haklarını ve bunların Etki Alanı Adı Sistemi'ndeki etkisini ve sistemle 
etkileşimini öne çıkarır.

IPv4 İnternet Protokolü sürüm 4
1980'lerin başında geliştirilmiştir. Tümü tamamen İnternet servis 
sağlayıcılarına ve kullanıcılara atanmış olan dört milyardan fazla IP adresi 
kapasitesine sahipti. Bir IPv4 adresi şuna benzer: 192.0.2.53.

IPv6 İnternet Protokolü sürüm 6
128 bitlik adres alanına sahiptir, bu da 340 undesilyon (Amerikan 
sisteminde on üzeri otuz altı, Avrupa sisteminde on üzeri altmış altı) adrese 
karşılık gelir. Bir IPv6 adresi şuna benzer: 2001:0db8::53. Arka arkaya iki 
nokta üst üste işareti, aradaki tüm segmentlerde yalnızca sıfır bulunduğu 
anlamına gelir. Çift iki nokta üst üste işareti olmasaydı, örnek adresi şöyle 
yazmanız gerekirdi: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0053.



I

IRTP Tescil Kurumları Arasındaki Aktarma Politikası
IRTP de, 2004 yılında benimsenen bir GNSO ortak politikasıdır ve tescil 
kurumlarının, etki alanı adı tescillerini tescil sahipleri arasında şeffaf ve 
beklenen şekilde aktarabilmesini sağlama amacını güder. 

ISPCP İnternet Servis Sağlayıcıları Kurumu
Genel Adları Destekleme Kuruluşu'nun bir kurumudur, görevi ICANN 
Yönetim Kurulu'na Etki Alanı Adı Sistemi'nin yönetimiyle ilgili politika 
konularında önerilerde bulunmaktır.

N

NCSG Ticari Olmayan Paydaş Grubu
ICANN’nin Genel Adları Destekleme Kuruluşu içindeki sivil toplum 
merkezidir, GNSO içindeki dört Paydaş Grup'tan biri olarak oluşturulmuş 
ve ICANN Yönetim Kurulu tarafından 2008 yılında onaylanmıştır. Üyelik; 
eğitim, dijital haklar, topluluk ilişkileri, kamu politikaları avukatlığı ve 
diğer pek çok alanda faaliyet gösteren ticari olmayan kuruluşlara ve 
bireylere açıktır.

NCUC Ticari Olmayan Kullanıcı Kurumu
GNSO’nun Ticari Olmayan Paydaş Grubu içinde bulunan ve ticari faaliyet 
göstermeyen bireylerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların görüşlerini 
temsil eden bir yapıdır.

NGPC Yeni gTLD Program Komitesi
ICANN Yönetim Kurulu'nun, Yeni gLTD Programı ile ilgili stratejik ve 
finansal kararları almaktan sorumlu olan komitesidir. ICANN Yönetim 
Kurulu'nun sahip olduğu tüm güçlere sahiptir.

NPOC Kar Amacı Gütmeyen Operasyonel Düzenleme Kurumu
Genel Adları Destekleme Kuruluşu'nun Ticari Olmayan Paydaş Grubu 
içinde bulunan ve hizmet teslimiyle ilgili operasyonel şüpheleri bulunan 
kar amacı gütmeyen kuruluşları temsil eder.

P

PDP Politika Geliştirme Süreci
ICANN İç Tüzüğü'nde tanımlanan bağlayıcı adımlar grubudur; amacı 
global İnternet sisteminin benzersiz tanımlayıcılarını koordine etmek 
için gereken politikaların başlatılması, iç ve dış incelemelerinin 
yapılması, zamanlaması ve onaylanmasının sağlanmasıdır.

R

RA RA – Tescil Sözleşmesi
ICANN ve tescil sahipleri arasındaki sözleşmedir.
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R

RAA RAA - Tescil Kurumu Akreditasyon Sözleşmesi
ICANN ve akredite olmuş tescil kurumları arasındaki sözleşmedir. Her iki 
tarafın yükümlülüklerini açıklar.

RrSG Tescil Kurumu Paydaş Grubu
Etki alanı ismi tescil kurumlarını temsil eder. Tescil kurumları, etki alanı 
adlarının uygunluğunu doğrulayarak tescil sahibi adına etki alanı adını 
ayırır.

RSSAC
Kök Sunucu Sistemi Danışma Komitesi
Dünyadaki 13 kök adı sunucusunu ve yetkili kök sunucusu sisteminin 
sabit teknik çalışmasıyla ilgili diğerlerini çalıştırmaktan sorumlu 
kuruluşları temsil eder. 

RySG
Tescil Paydaş Grubu
Genel Adlar destekleme Kuruluşu içinde, ICANN ile geçerli sözleşmesi 
olan tescil sahiplerinin çıkarlarını temsil eder. Tescil, her bir en üst düzey 
etki alanı içinde tescil edilmiş olan tüm etki alanı adlarının bulunduğu 
yetkili ana veritabanıdır.

S

SSAC
Güvenlik ve Denge Danışma Komitesi
ICANN topluluğuna ve Yönetim Kurulu'na, İnternet adlandırma ve 
adres atama sistemlerinin güvenliği ve bütünlüğü ile ilgili konularda 
önerilerde bulunur. Üyelik, yalnızca davetle yapılır.

U

UDRP Tekbiçimli Çatışma Çözümü Politikası
ICANN akredite tescil kurumları içinde, mevcut marka veya ticari 
markalara zarar veren kötü amaçlı tesciller gibi etki alanı adı tescil 
çatışmalarının nasıl çözüleceğini tanımlayan, üzerinde mutabık kalınmış 
politika ve süreç grubudur. 

W

WHOIS
WHOIS (“huiz” olarak okunur; İngilizce'deki "kimdir"den farklıdır); bir etki 
alanı adının veya IP adresinin tescili hakkında bilgi elde etmek amacıyla 
veritabanlarını sorgulamada kullanılan bir İnternet Protokolüdür. 
ICANN’nin gTLD sözleşmeleri, tescilli adlar altındaki verilere ücretsiz 
kamu erişimi sağlamak üzere, tescil merkezlerinin ve tescil kurumlarının, 
etkileşimli bir web sitesi oluşturmasını ve port 43 WHOIS hizmeti 
vermesini zorunlu kılar. Veriler; etki alanı tescili oluşturma ve geçerlilik 
tarihi, ad sunucuları, tescil sahibi iletişim bilgileriyle belirlenen yönetici 
ve teknik kişilerin iletişim bilgilerini içerir. 
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ICANN Hakkında 
ICANN misyon olarak, dengeli ve birleşik bir global İnternet sağlamayı hedefler.

İnternet'te başka bir kişiye ulaşmak için bilgisayarınıza bir adres yazmanız gerekir; bu, bir ad veya sayı olabilir. Söz konusu adresin 
benzersiz olması gerekir, bilgisayarlar birbirlerini ancak bu şekilde bulabilir. ICANN, tüm dünyada bu benzersiz tanımlayıcıları koordine 
eder. Koordinasyon olmadan tek bir global İnternetimiz olamazdı. 

ICANN 1998 yılında kuruldu. İnternet'i güvenli, kararlı ve birlikte çalışılabilir bir halde tutmak için dünyanın her yerinden katılımcılara 
sahip, kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir kurumdur. Rekabeti teşvik eder ve İnternet'in özgün tanımlayıcılarına dair 
politikalar geliştirir.

ICANN, İnternet içeriğini denetlemez. İstenmeyen postaları durduramaz ve İnternet erişimiyle ilgilenmez. Ancak İnternet'in 
isimlendirme sistemini koordine etme görevi vasıtasıyla İnternet'in genişlemesi ve gelişmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.icann.org.

TEK DüNyA. TEK İNTERNET.

www.icann.org 
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